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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

SAÚDE E CIDADANIA – 3.º CICLO 

DOMÍNIOS Indicadores de Avaliação 

Critérios de 
Avaliação / 

Ponderações (%) 
Avaliação 

9.º ano 
 

 
Cognitivo 

(Saber/Saber 

fazer) 

 

Pensamento crítico e criativo: 
1) Analisa e critica situações e ideias; 

25 

85 

Desempenho 
nas atividades 

a nível da 
oralidade. 

 
Desempenho 
nas atividades 

práticas. 
 

Observação 
direta 

 

2) Expressa opiniões, apresentando 
argumentos. 

25 

Comunicação: 
3) Lê, interpreta, produz e analisa 
informações/mensagens numa variedade 
de meios e suportes; 

15 

4) Usa adequadamente a língua 
portuguesa para estruturar o 
pensamento e comunicar. 

20 

 
Socioafetivo 

(Saber estar) 

 

Material 2 

15 

Comportamento / Atitude 2 

Cooperação 3 

Trabalhos e tarefas propostas 3 

Autonomia 5 

Nota 1: As TIC serão avaliadas na realização dos trabalhos individuais e ou de grupo e têm a ponderação de 2%.  

Nota 2: A avaliação da compreensão e expressão em língua portuguesa é feita ao nível da compreensão e expressão e tem um peso percentual de 3%. 

 

*Os referenciais do domínio socioafetivo são avaliados da seguinte forma: 

PARÂMETROS INDICADORES DE MEDIDA 

PONDERAÇÃO (%)  

Por indicador Por parâmetro Totais 

9º ano 

 

Material 

 

1. O aluno não dispôs do material 

necessário 4 ou mais vezes, ao longo 

do período. 

0 

2 

15 

2. O aluno não dispôs do material 

necessário 1 a 3 vezes, ao longo do 

período. 

1 

3. O aluno dispôs sempre do material 

necessário, ao longo do período. 
2 

 

Comportamento 

/ Atitude 

 

1. O aluno tem sempre 

comportamentos inadequados à sala de 

aula e uma atitude passiva face as 

atividades desenvolvidas. 

0 2 



2 
 

2. O aluno tem muitas vezes 

comportamentos inadequados à sala de 

aula apesar de, pontualmente, intervir 

ativamente nas atividades 

desenvolvidas. 

0,5 

3. O aluno tem por vezes 

comportamentos inadequados à sala de 

aula apesar de intervir ativamente nas 

atividades desenvolvidas ou  O aluno 

revela um comportamento adequado à 

sala de aula mas assume uma atitude 

passiva face às atividades 

desenvolvidas. 

1 

4. O aluno revela um comportamento 

adequado à sala de aula e, 

regularmente, intervém nas atividades 

propostas. 

1,5 

5. O aluno tem sempre um 

comportamento adequado à sala de 

aula e intervém sempre de forma ativa 

nas atividades desenvolvidas. 

2 

 

Cooperação  

 

 

1. O aluno nunca ou raramente assume 

uma atitude cooperante com o docente 

ou os colegas.  

0 

3 
2. O aluno coopera com o docente e 

com os colegas regularmente.  
1,5 

3. O aluno assume uma atitude 

cooperante, quase sempre ou sempre, 

com o docente e os colegas.  

3 

Tarefas e 

trabalhos 

propostos  

 

1. Não cumpriu as tarefas/trabalhos 

propostos 4 ou mais vezes, por 

período.  

0 

3 2. Não cumpriu as tarefas/trabalhos 

propostos de 1 a 3 vezes, por período.  
1,5 

3. Cumpriu sempre as tarefas/trabalhos 

propostos, no período.  
3 

Autonomia  

 

1. O aluno não realiza as atividades 
sem o apoio do professor ou de 
um colega.  

0 

5 

2. O aluno realiza pontualmente as 

atividades sem o apoio do professor ou 

de um colega.  

1,5 

3. O aluno geralmente realiza as 

atividades sem o apoio do professor ou 

de um colega.  

3 

4. O aluno realiza sempre as atividades 

sem o apoio do professor ou de um 

colega.  

5 

 


